
Char siu chicken - wrap met paksoi 
  
Wat heb je nodig? 
4 kippendijen (zonder bot) 
1 stronk paksoi 
1 lente-ui, in ringetjes gesneden 
3 el. sesamzaad 
tortilla-wraps 
rijst 
oestersaus 
Voor de marinade: 
2 el. hoisinsaus 
2 el. rijstwijn-azijn 
2 el. honing 
2 el. oestersaus 
1 el. ketjap manis (zoete sojasaus) 
1 el. ketjas asin (Chinese, zoute sojasaus) 
1 el. 5-spice kruiden 
3 el. bruine suiker 
2 grote knoflooktenen, geraspt 
3 cm. gember, geraspt 
1 tl. zout 
optioneel: 1 el. rode kleurstof 
 
Wat moet je doen? 

1. Roer alle ingrediënten van de marinade goed door elkaar 
2. Doe hierin de kippendijen en zet minimaal 4 uur in de koelkast 
3. Steek de barbecue aan en zorg voor een temperatuur van ca. 160 graden 
4. Rijg de kippendijen aan spiesen en leg, van het rooster af, indirect op de bbq 
5. Zeef de overgebleven marinade, druk goed aan in de zeef en kook even door in een 

skillet 
6. Voeg er eventueel nog een beetje honing en bruine suiker aan toe en blijf roeren 
7. Schep dan een paar eetlepels in een klein kommetje en het grootste deel in een 

andere kom, maar laat ook een druppeltje in de skillet zitten 
8. Breng water aan de kook in een pan met een snuf zout en gaar de rijst (2 delen water 

op 1 deel rijst) 
9. Blancheer hierin in een paar tellen een paar bladeren paksoi en bestrijk ze met wat 

ketjap 
10. Strooi er wat sesamzaad over en zet apart 
11. Snijd de rest van de paksoi in stukjes en bak deze in de skillet met het restje 

marinade. Zet apart. 
12. Bestrijk, na 10 minuten, de kip met de marinade uit de grotere kom 
13. Verhoog nu de temperatuur van de barbecue naar ca. 215 graden en gril de kip 

nogmaals 10 minuten tot een kerntemperatuur van 72 graden. Bestrijk dan nogmaals 
met de marinade en haal eraf 

14. Leg nu de tortilla-wraps even, direct, op het rooster tot ze mooie grilstrepen hebben 



15. Snijd de kip in reepjes 
16. Beleg de wraps met geblancheerde paksoi, kipreepjes en gewokte paksoi 
17. Schep er wat rijst op, wat extra oestersaus en de overgebleven marinade uit het 

kleine kommetje 
18. Garneer met ringetjes lente-ui en sesamzaadjes en rol de wraps op 

Ik zeg: "Maken die hap!” 
  
Ralph de Kok 

 


